De: Secretário Pedagógico
Para: Chefes de Agrupamento, de Unidade e Guias
Assunto: Azimute – Guias de Patrulha, Equipa e Tribo
Data: 19 dezembro 2019
Ofício: 61JNG2019

Caros Chefes de Agrupamento e Chefes de Unidade,
Caros Guias,
Escrevo-vos para vos informar acerca do nosso encontro de guias – Azimute, desta vez para os guias
de equipa, patrulha e tribo. BP alertou-nos para a importância que o guia assume no escutismo. De facto,
todos sabemos que os guias dos nossos bandos, patrulhas, equipas e tribo são essenciais para que
possamos fazer escutismo. Como já tivemos ocasião de explanar, dada as condicionantes da
data inicialmente proposta, bem como a gestão do espaço sentimo-nos obrigados a fazer algumas
alterações. Assim, passado o nosso encontro de guias de bando, chegou o momento de reunirmos os
restantes guias a 11 de janeiro, com os seguintes objetivos:
• Valorizar o papel do guia no escutismo;
• Dotar os guias de ferramentas essenciais para a vivência em bando, patrulha, equipa ou tribo;
• Auscultar os guias acerca da realidade das suas subunidades e ajudá-los na superação de
dificuldades;
• Eleger os representantes de Guimarães para o Encontro Nacional de Guias;
Assim, cumpre-nos informar que as inscrições decorrem entre os dias 16 de dezembro e 6 de
janeiro, através do formulário disponível aqui:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXS5yBhuwulI_ZDHcvOVid1rNpbUK1koLG4zu4ykOrq
uZ5mw/viewform
É importante notar:
O Azimute realiza-se em locais distintos. Os guias de patrulha reunirão em São Crist óvão de Selho,
os guias de equipa em Abação e os guias de tribo em Gondar.
O check-in decorrerá às 8.30h e o encerramento do encontro, por volta das 17.30horas
O custo do Azimute é de 1,00 euro.
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